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Abstract  
 

Title:  Climate summits according to Dagens Nyheter – A critical discourse analysis of 

Dagens Nyheters news reporting on three of the UN:s climate summits.  

 

The purpose of this study was to examine how the climate summits arranged by the UN in 

Kyoto 1997, Copenhagen 2009 and Paris 2015 was portrayed by the Swedish daily newspaper 

Dagens Nyheter. The purpose was also to examine how the problem of climate change was 

portrayed in the paper in conjunction with the above mentioned climate summits. This was 

done by using the method critical discourse analysis. A total of 39 articles published in 

Dagens Nyheter during the time of the different summits was thoroughly analyzed using the 

method.  

 

The results show that Climate change is consequently described as an important issue and a 

problem that could result in large consequences for the entire planet if the different 

negotiating parts at the summits could not reach an agreement. The negotiations are described 

as tough, with countries having big difficulties reaching an agreement. In articles from all 

three summits the negotiating parts will, or unwillingness, to cooperate and taking 

responsibility for the situation is described as a key factor in order for the summits to achieve 

success. However, the media discourse in Dagens Nyheter regarding what taking 

responsibllity actually means has changed between the different conferences. In the Kyoto-

articles being a responsible actor for preventing climate change were described to act 

according to the line of action already established by the United Nations. However the articles 

from the meetings held in Copenhagen and Paris described responsibility as something that 

can only be performed within the political frameworks realm of possibllity.  

The results also show that solutions to the problem of climate change are described 

exclusively as something that needs to be done within a liberal economic framework. 

Economic growth is described as something necessary for countries to develop and 

humanity’s adjustments to climate change must therefore be done without disrupting the 

current economic balance too severely.   

 

Keywords: climate threat, climate change, discourse, media discourse, critical discourse 

analysis, qualitative method, newspaper, Dagens Nyheter.   
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1. Inledning  

Forskare har länge känt till att mänsklighetens handlingar har inverkan på jordens klimat. 

Under 1980-talets andra hälft uppmärksammade meteorologer att den globala uppvärmningen 

kommer att leda till drastiska förändringar av jordens klimat och för dess invånare. 

Klimathotet ledde även till grundandet av Förenta Nationernas (FN) klimatpanel 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1988 (Naturvårdsverket, 2018). År 1990 

initierade FN förhandlingar mellan värdens ledare i syfte att förhindra klimatförändringarna 

och för att få medlemsländerna att inse vikten av ett snabbt agerande. Dessa förhandlingar 

resulterade i en ramkonvention som antogs i Rio 1992, på det första klimatmötet som 

arrangerades av FN. Konventionen började gälla 1994 (Naturvårdsverket, 2018). Syftet med 

ramkonventionen var att få industrialiserade länder att stabilisera sina koldioxidutsläpp till år 

2000.  

FN har sedan mötet i Rio arrangerat flertalet klimatmöten där medlemsländerna ingått 

samarbeten och undertecknat flera protokoll i syfte att motarbeta den globala uppvärmningen. 

Vid dessa sammanträden har diskussionernas fokus främst kretsat kring mänsklighetens 

utsläpp av växthusgaser och koldioxid i atmosfären som gör att jorden blir varmare, vilket kan 

leda till storskaliga konsekvenser. Uppvärmningen har pågått sedan den industriella 

revolutionen och intensifieras i takt med att stora delar av världen moderniserats (FN, 2018). 

Med bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur FN:s klimatmöten och 

klimatförändringarna beskrivs i medier och vilka diskurser om ansvar och lösningar på 

klimatförändringar som formas i dem.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förhandlingarna om klimatåtgärder samt 

klimatförändringar beskrivs i Dagens Nyheter, i samband med tre av FN:s klimatmöten sedan 

slutet av 1900-talet. Dessa möten är Kyotomötet (1997), Köpenhamnsmötet (2009) och 

Parismötet (2015). För att kunna undersöka detta använder jag mig av följande 

frågeställningar: 

  

1. Hur beskrivs problemet - klimatförändringarna - i rapporteringen? 

2. Vilka förhandlande parter återfinns i rapporteringen och hur beskrivs dessa? 

3. Vilka lösningar på problemet med klimatförändringarna beskrivs i rapporteringen? 
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1.2 Klimatkonferenserna 

Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning av de klimatkonferenser som studeras för 

uppsatsen.  

1.2.1 Kyotomötet 

Klimatmötet COP3 hölls i Kyoto 1–10 december 1997. Mötet var första gången som 

deltagarländerna enades om gemensamma åtaganden för minskade utsläppsminskningar. 

Totalt åtog sig 37 industrialiserade länder att under 2008–2012 minska sina utsläpp med minst 

5,2 procent i genomsnitt jämfört med 1990. Protokollet trädde i kraft 2005. En del länder, 

bland annat USA, drog sig dock ur överenskommelsen efter att den antagits (FN, 2018).     

 

1.2.2 Köpenhamnsmötet  

Klimatmötet COP15 som hölls i Köpenhamn 7–18 december 2009. Huvudmålet för 

förhandlingarna var att sluta ett nytt avtal som kunde ersätta Kyotoprotokollet som skulle 

sluta gälla 2012, något man dock inte lyckades med (FN, 2018).  

 

1.2.3 Parismötet 

Klimatmötet COP21 ägde rum i Paris mellan den 30 november och 11 december 2015. Denna 

gång kunde världens länder efter många ansträngningar sluta ett nytt klimatavtal som var 

gemensamt för alla länder. Parisavtalet innebar att alla länder åtog sig att arbeta för att 

begränsa den globala temperaturökningen till under 2 °Celsius med sikte på en ökning till 1,5° 

Celsius. Avtalet vann laga kraft i november 2016 och har i dagsläget över 160 kontraktsparter 

(FN, 2018).   
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2. Teori och tidigare forskning 

  

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om mediers rapportering om FN-konferenserna 

och mediers beskrivningar av klimatförändringarna. I detta kapitel presenteras även det 

teoretiska ramverk som studien bygger på. Studien utgår framförallt från teorier om 

historieberättande i nyheter och den realitet som nyhetsmedier förhåller sig till.  

 

2.1 Medielogik 

Vilket utrymme en händelse eller fenomen får i media och hur en nyhet presenteras och 

formas bestäms utifrån en intern medielogik. Medieinnehållet produceras utifrån en tanke om 

att det som skrivs är intressant för publiken och att det kommer att generera kommersiella 

framgångar på marknaden. När medielogiken råder kan medierna ses som kommersiella 

aktörer som tävlar om publikens uppmärksamhet (Nord och Strömbäck 2012, 13). Begreppet 

medielogik myntades av David Altheide och Robert Snow (1979) som menar att alla medier 

utgår från en egen logik vilket påverkar vad som blir en nyhet och hur denna gestaltas i 

presentationen. Tryckta tidningar har till exempel endast plats för en begränsad mängd 

nyheter för publikation och den interna logiken formas av vilka medieformat tidningen har 

tillgång till (texter och bilder) (Nord och Strömbäck 2012, 220). Det medielogiska tankesättet 

innebär även att det som det som blir till nyheter i nationella medier endast är händelser som 

anses vara av högt nyhetsvärde (Nord och Strömbäck 2012, 221). Ett annat uttryck för 

medielogik är vilket språk som används när en nyhet förmedlas till publiken. För att en 

nyhetsartikel eller nyhetsinslag ska kunna göras begriplig för en bredare allmänhet behöver 

den anta formen av en historia, förankrad i den egna kulturens berättarteknik. I den 

västerländska berättartraditionen (där Sverige ingår) har alla berättelser en distinkt början, 

mitt och slut, och det som driver texten framåt är en tydlig konflikt mellan parterna i texten.  

Detta är även sant för nyhetsberättande där reportern utgår ifrån den så kallade ”journalistiska 

vinkeln” och lyfter fram och förstorar delar av ett skeende som är mest intressanta för läsarna 

(Nord och Strömbäck 2012, 217).  

 

Enligt Bednarek och Caple konstrueras nyhetsvärde genom att journalisterna praktiserar egna 

diskurser som korrelerar med journalistiska normer och värderingar. Nyhetsvärde är inte 

något som är inneboende i en händelse utan något som etableras via användning av ord och 

bilder i media (Bednarek och Caple 2015, 45). När en journalist skriver en nyhetstext eller när 
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texten redigeras av en redaktör används således ett språkbruk som ska maximera nyhetsvärdet 

i det som rapporteras. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis kan värderande språk 

användas i syfte att visa ett ställningstagande och metaforer för att skapa en intertextuell 

koppling till annan media (Bednarek och Caple 2015, 45).    

    

Enligt Boykoff påverkar journalistiska normer som personifiering och dramatisering avsevärt 

hur journalister skapar innehåll till nyhetsartiklar om klimatet. På grund av detta är det svårt 

för journalister att ge en representativ bild av klimathotets komplexitet (Boykoff 2011, 99–

101). Det är framförallt fem medielogiska faktorer som enligt Boykoff styr medias 

rapportering av klimatfrågor. Dessa är personifiering, dramatisering, nyhetsvärde, förlitan på 

auktoriteter och balans. Personifiering innebär att händelser som berör hela samhället 

gestaltas via en eller några få personers upplevelser (Nord och Strömbäck 2012, 217). 

Boykoff menar att medias tendens att personifiera händelseförlopp leder till att sociala 

aspekter som exempelvis maktförhållanden tonas ned i rapporteringen om miljöproblemen 

och att fokus istället hamnar på personliga åsikter (Boykoff 2011, 101). Dramatisering är en 

journalistisk norm som innebär att nyhetsmedier tenderar att fokusera på nyheter som är 

direkta, spektakulära och har en tydlig konflikt. Medier paketerar nyheten till ett format som 

ska göra det lättbegripligt och spännande för deras publik och som en konsekvens av detta 

brukar utvecklingar/förlopp som inte innefattar tydliga kontroversiella element inte anses ha 

speciellt högt nyhetsvärde. Boykoff hänvisar till Gill Ereaut and Nat Segnit som menar att 

denna journalistiska värdering ofta leder till sensationella och dramatiska beskrivningar av 

miljöfrågor då dessa många gånger saknar tydliga dramaturgiska element (Boykoff 2011, 

104). Den tredje faktorn som Boykoff identifierar är nyhetsvärde. När medier rapporterar om 

klimat och miljöfrågor behöver det finnas en ny ”hook” för att ett fenomen ska kunna 

omvandlas till en ”Climate Story”. Journalistik är en bransch som till stora delar drivs av 

konkurrens och reportrarna måste visa att ett fenomen är nytt eller att det finns en ny vinkel 

för att det ska kunna ges utrymme. En konsekvens är att media ofta inte kontextualiserar 

nyheten tillräckligt utifrån sammanhanget och klimatrapporteringen blir därför episodisk 

(Boykoff 2011, 105). Den fjärde normen ”tilltro till auktoriteter” menar Boykoff är vanligt 

förekommande när media försöker att skapa ett narrativ om klimatproblemen. Medier söker 

upp aktörer, till exempel politiska företrädare, representanter för ideella organisationer och 

klimatforskare i syfte att låta dem agera som en auktoritets-röst för klimatet, då man vill 

belysa klimatfrågornas komplexitet i texten. Boykoff menar dock att en för stor tilltro till 

denna norm i kombination med andra journalistiska praktiker kan resultera i att media formar 
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en diskurs där endast auktoritativa perspektiv lyfts på bekostnad av andra infallsvinklar 

(Boykoff 2011, 108). Den femte journalistiska normen är objektiv rapportering och innebär 

att nyhetsskapare har som ambition att ge båda sidor i en konflikt lika stort utrymme. Boykoff 

noterar dock att klimatförändringarna är ett mångfasetterat fenomen vilket gör det svårt att 

fördela utrymmet på ett sätt som kontextualiserar dem korrekt och att det istället leder till att 

vissa perspektiv framstår som oproportionerliga. (Boykoff 2011, 108–109).  

 

Ytterligare en aspekt av medielogik är att media inte alltid är autonoma aktörer. Nossek och 

Kunelius menar att majoriteten av rapporteringen från tidigare FN-arrangerade klimatmöten 

följer tydliga globala strukturer och diskurser. De speglar ett globalt maktspel där medierna 

speglar det egna landets intressen. Detta trots att världens journalister vid dessa möten har en 

möjlighet att gå samman för att skapa en global rapportering där man ifrågasätter den status 

quo som skapas av världens ledare (Nossek och Kunelius 2012, 81).   

Då medielogik och ovan beskrivna journalistiska normer har en stor påverkan på hur 

nyhetsredaktioner producerar artiklar och innehållet i dem är detta ett viktigt perspektiv att ta 

hänsyn till när jag genomför min analys. Det språkbruk som formar de mediediskurser som 

jag ämnar undersöka präglas av nyhetsproducenternas villkor och verklighet, reportrar måste 

skriva spännande texter för att appellera till publiken och kunna konkurrera om den samtidigt 

som de behöver följa den journalistiska normen att presentera balanserade nyheter byggda på 

fakta. Om miljöfrågorna förenklas och dramatiseras i texterna kan det vara ett tecken på 

medielogikens inverkan på texten, och att mediernas sätt att presentera nyheter inte alltid 

stämmer överens med miljöproblemens komplexitet. 

2.2 Liberal environmentalism  

Liberal environmentalism är ett teoretiskt begrepp som beskriver en mängd normer och 

uppfattningar om vilka lösningar som är att betrakta som passande för att lösa globala 

miljöproblem. I praktiken är dessa normer institutionaliserade och enligt Steven Bernstein har 

de varit fundamentala vad gäller länders syn på politisk styrning för klimatfrågor sedan FN-

konventionen i Rio 1992. Normer görs generellt kollektiva genom institutionalisering och 

uttryck i till exempel samhälleliga diskurser eller lag (Bernstein 2001, 30). De normer som 

utgör liberal environmentalism har framförallt formats av förhandlingar mellan Nord och-

Syd-länder (länder med högt respektive lågt välstånd) under FN:s miljökonferenser. Förenklat 

innebär normerna om liberal environmentalism att politiker och stater förespråkar bevarande 
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av klimatet samtidigt som de förespråkar bevarande av en liberal ekonomisk ordning. 

Ambitionen är att skapa en hållbar utveckling som värnar om miljön utan att rubba den 

ekonomiska balansen (Bernstein 2002, 8–9). Bernstein menar att dessa normer har utgjort 

grunden till länders förda klimatpolitik i nutid och dåtid (Bernstein 2002, 1–2).    

Diskurser påverkas av skeenden i ett samhälle och vilka värderingar som finns i det. Då FN:s 

ramkonvention har utgjort riktlinjer för hur klimatförändringarna bör hanteras är det relevant 

att undersöka ifall de diskurser som framkommer i tidningsartiklarna är i enlighet med 

normerna om liberal environmentalism. Om artiklarna formar en mediediskurs som ryms 

inom ramen för liberal environmentalism kan det tyda på att tidningarna accepterar den 

politiska diskurs som etablerats av FN. Om resultatet visar på motsatsen kan det ses som ett 

tecken på att tidningen/artikelförfattaren aktivt ifrågasatt den rådande diskursen.   

 

2.3 Mediediskurser om klimatförändringar 

Hur klimatförändringarna framställs i medier och vilka mediediskurser som återfinns i 

medierapportering är områden som genererat mycket forskning i länder över hela världen.       

Bell har använt diskursanalys för att studera hur mediediskurser kring klimatförändringar 

skapas samt hur dessa påverkar den allmänna opinionen gällande klimatförändringarna genom 

att studera nyzeeländsk media. Resultaten visar att mediediskursen vad gäller klimatfrågor 

tenderar att vara svår för publiken att förstå på grund av fenomenens vetenskapliga 

komplexitet och att medier i vissa fall försökte förenkla fenomenen för att komma runt detta 

problem. Medierna tenderade även i stor utsträckning att beskriva klimatförändringarna med 

hjälp av ord som ”förvänta” och ”kommer att” för att certifiera att klimatförändringarna är ett 

reellt fenomen. Vid beskrivningar av potentiella framtidsscenarion där forskare hade svårare 

att uttala sig förekom svagare ord som ”tror”, ”kan komma” och ”riskerar” i högre grad (Bell 

1994, 42–43). Forskningen visade också att flera medier tenderade att överdramatisera vad 

klimatforskare sagt i rubriker för att skapa spännande läsning för publiken (Bell 1994, 44).     

Lewis har genomfört en socialkonstruktivistisk analys om hur hållbar utveckling som koncept 

i beskrivs i amerikanska dagstidningar mellan 1987–1997. I studien framkommer det att 

hållbar utveckling nästan uteslutande presenteras som en del av ett ekonomisk tillväxt-

paradigm som utgår ifrån att ekonomisk tillväxt, modern teknik och kunskap är det bästa 

sättet att uppnå utveckling (Lewis 2000, 244, 256–257). De aktivister och akademiker som 

agerar källor i texterna presenterar inget alternativ till denna dominerande utvecklingsdiskurs. 
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Istället presenterar journalisten som skrivit texten alternativ utan att förankra dem med någon 

klimatrörelse (Lewis 2000, 265, 268–269).    

S. Caillaud et al. har undersökt hur franska och tyska tidningar skapade en mediediskurs om 

klimatmötet i Bali 2007. Båda länderna är industridrivna kapitalistiska ekonomier och kan ses 

som representativa för många länder i västvärlden gällande hur de anpassar sig till 

klimatförändringarna. Utifrån detta argumenterar författarna att mediediskursen om 

klimatförändringar kan se liknande ut i länder med liknande egenskaper som studieobjekten. 

Metoderna som använts vid studien är bland annat den lexikala analysmetoden Alceste och 

semantisk analys.  Resultaten visar att tidningar i båda länder beskrev klimatmötet med 

tydliga metaforer för att beskriva dess vikt. Dessa metaforer varierade dock utifrån landets 

kulturella medvetande, tysk media använde till exempel fler religiösa metaforer och symbolik, 

bland annat beskrev man I-länders ansvar med termer som klimatsynder. De franska 

tidningarna använde istället krigsmetaforer där man beskrev Bali som ett slag mellan länders 

politiska intressen (S. Caillaud et al. 2012, 373–374). Den tyska rapporteringen var även mer 

förankrad i politiska och humana faktorer för att ge ett mer vardagligt perspektiv medan 

fransk media i större utsträckning fokuserade på hur mötets resultat skulle påverka landets 

ekonomi (S. Caillaud et al. 2012, 375).        

Olausson har genomfört en kritisk diskursanalys om hur svensk media (kvällstidningar och 

Public Service television) via mediediskurser om miljöproblemen, medvetet eller omedvetet, 

skapar diskurser om en europeisk identitet i sin rapportering. Studien visar att rapporteringen i 

flera fall beskrev en distinktion mellan det ”goda” EU som ville stoppa klimatförändringarna 

och det ”onda” USA som inte ville diskutera riktlinjer. Det finns ett ”vi och dem”-narrativ 

inbäddat i rapporteringen vilket gör att EU:s klimatpolitik framstår som en given och bra 

lösning på miljöproblemen (Olausson 2010, 144–145). Studien visade också att svensk media 

tenderade att beskriva klimatförändringarna som vedertagna fakta (till skillnad från 

exempelvis USA där media gav större utrymme åt skeptiska röster) och att problemen är en 

följd av mänsklighetens kollektiva handlingar. Det är något som enligt Olausson tyder på att 

nyhetsrapportering är sammanknutet med den politiska diskurs som praktiseras på EU-nivå 

där liknande beskrivningar är vanliga (Olausson 2010, 145–146).   

Olausson har även författat artikeln Global warming - global responsibility? – 

Media frames of collective action and scientific certainty där hon genomförde en studie om 

hur klimatförändringarna beskrevs i de svenska tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och 
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lokaltidningen Nerikes Allehanda (Olausson 2009, 425). Även i detta fall använde forskaren 

sig av kritisk diskursanalys för att studera värderingar i texten. Studiens resultat visade att 

tidningarnas fokus låg på att skriva om hur kollektiva handlingar skulle leda till minskande 

koldioxidutsläpp. Stort fokus låg också på beskrivningar av hur människor via handlingar kan 

påverka klimatförändringarna i en positiv riktning, men det förekom även beskrivningar av 

hur samhället måste anpassa sig och förändras i takt med att klimatet gör det (Olausson 2009, 

425–426). Precis som i studien ovan visade Olaussons resultat på att 

tidningarna skapade en identitet, ett europeiskt ”vi” i motsättning till USA som ”dem” när de 

rapporterade om klimatförändringarna (Olausson 2009, 433).    
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3. Material och metod 

I detta kapitel presenteras vilket urval som har gjorts för att samla in ett material till studien. 

Det redogörs även för studiens metodval och vilka begrepp som används vid analys.    

 

3.1 Urval 

Då jag i denna studie ämnar undersöka hur Dagens Nyheter rapporterat om mötena består 

urvalet av artiklar som är producerade av reportrar på tidningen och inte av åsiktsorienterade 

texter som debattartiklar eller ledartexter. Valet att undersöka Dagens Nyheter bygger på att 

det är den största dagstidningen i Sverige, tidningen har läsare över hela landet och dagligen 

läser cirka en miljon svenskar tidningen. Dagens Nyheter är också en del av 

Bonnierkoncernen som är ett av de större medieföretagen i Nordeuropa. Tidningen benämner 

sig själv som ”oberoende liberal” och har som ambition att publicera journalistik med hög 

trovärdighetsgrad och ett innehåll som är relevant för hela samhället (DN, 2008).  I 

fortsättningen används den vedertagna förkortningen DN i uppsatsen när tidningen omnämns. 

DN:s position innebär att tidningen har stora möjligheter att sätta en agenda och påverka den 

allmänna opinionen. Det hade även varit intressant att granska hur klimatmötena beskrivs i 

andra medier utöver DN men det skulle resultera i ett för stort material att inkludera inom 

tidsramen för denna uppsats. Valet att undersöka nyhetsartiklar om FN:s klimatmöten grundar 

sig i att dessa möten avgörande tillfällen för hur de globala klimatproblemen ska lösas. Det är 

vid dessa konferenser som ledare för FN:s medlemsländer har hela världens blickar riktade 

mot sig och måste förhandla om vilka åtgärder man gemensamt bör ta för att undvika en 

framtida klimatkatastrof (FN, 2018).  Jag har specifikt gjort ett urval där jag fokuserar på tre 

möten Kyoto 1997, Köpenhamn 2009 och Paris 2015, dels för att få ett bredare tidsperspektiv 

på studien dels för att dessa möten har varit av hög relevans vad gäller FN-ländernas 

förhandlingar om klimatproblemen. Vid insamling av materialet har jag använt mig av 

databasen Retriever Business som lagrar digitalt material från flera svenska tidningar. Jag har 

valt specifika sökord som anknyter till denna studies syfte, dessa har varit ”klimatförändring”, 

”möte*” ”klimathot”, ”global uppvärmning”, ”klimatkonferens”, ”klimatfråga*”, ”klimat*”, 

”miljö*” tillsammans med namnet på respektive möte dvs. “Kyoto”, “Köpenhamn” och 

“Paris”. För att få ett mer representativt urval av Dagens Nyheters rapportering från 

klimatmötena har jag valt att undersöka artiklar publicerade en dag före, under och en dag 

efter respektive konferens. Totalt resulterade sökningen i 172 träffar varav Kyotomötet gav 13 
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träffar, Köpenhamnsmötet 45, träffar och Paris 114 träffar. Efter genomförd sökning 

studerades materialet och vissa bortsorteringar bedömdes som nödvändiga. Artiklar som var 

notiser och omfattade färre än 100 ord sorterades bort då dessa fått lite utrymme i tidningen 

och sällan beskrev mötena i någon större detalj. Denna bortsortering genomfördes även i syfte 

att begränsa materialet till en hanterbar mängd att analysera inom uppsatsens tidsram. Artiklar 

som endast innehöll vissa av sökorden men som inte handlade om FN-förhandlingarna eller 

klimatförändringarna och därför inte kunde ge svar på studiens frågeställningar sorterades 

också bort, till exempel flera artiklar om terrorattacken i Paris 2015. Artiklar som inte var en 

del av DN:s rapportering från förhandlingarna utan ledare eller debattartiklar sorterades också 

bort. Det slutgiltiga materialet kom att omfatta 39 artiklar totalt.    

 

3.2 Kritisk diskursanalys 

För att kunna analysera beskrivningar om klimatförändringarna och för att kunna identifiera 

diskurser i Dagens Nyheters rapportering använder jag mig av den kvalitativa metoden kritisk 

diskursanalys. Vid genomförande av diskursanalyser är analysobjektet diskurser. Det finns 

olika definitioner av diskurs men enligt Winther Jørgensen och Phillips kan diskurs beskrivas 

som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Det handlar alltså om vad människor 

säger eller kommunicerar och på vilket sätt detta sker (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 

7–8). Diskursanalysen är ett verktyg för att hitta diskursiva mönster i en text, dvs. hur man 

pratar eller skriver om ett fenomen och metoden kan också ge en uppfattning om författarens 

världsbild (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 28). Den kritiska diskursanalysen är en 

inriktning som innebär att forskaren empiriskt undersöker relationerna mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang utifrån särskilda teorier 

(Winter Jørgensen och Phillips 2000, 66). Det finns många olika varianter av kritisk 

diskursanalys men gemensamt för dessa är bland annat att produktion och konsumtion av 

texter kan ses som diskursiva praktiker som bidrar till att sociala och kulturella föreställningar 

skapas och reproduceras (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 67). Diskurser kan även ses 

som en social praktik som konstitueras av andra sociala praktiker samtidigt som de 

konstituerar den sociala världen, diskurser är alltså en form av handling där språk kan påverka 

människors uppfattningar men andra skeenden i samhället kan också påverka hur diskursen 

ser ut (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 67). Medier konstruerar, medvetet eller 

omedvetet, en världsbild som kommuniceras till läsarna i artiklarna. Beroende på hur 

fenomen och idéer framställs i medier kan detta förmedlande av en världsbild få vissa 
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perspektiv att framstå som mer legitima än andra. Genom att analysera språket och 

beskrivningarna i artiklarna från FN-sammanträdena och jämföra resultaten från olika år kan 

jag svara på frågeställningen om hur problemet med klimatförändringarna beskrivs. Jag kan 

även svara på frågeställningen om vilka parter som förhandlar samt vilka lösningar på 

problemet som presenteras. Genom att jämföra diskurserna om klimatmötena och 

klimatförändringarna vid de tre olika sammanträdena kan jag också studera ifall dessa har 

förändrats över tid eller inte. Vid analys kommer jag använda mig av Norman Faircloughs 

modell.   

 

3.2.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Norman Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys är textorienterad och en 

detaljerad textanalys tillämpas för att skapa en uppfattning för hur diskursiva praktiker kan 

tydas i specifika texter. Dock är enbart textanalys en otillräcklig metod för diskursanalys då 

den inte visar på kopplingar mellan texterna och samhälleliga strukturer. Detta innebär att 

textanalysen behöver kompletteras med en social analys för att få ett tvärvetenskapligt 

perspektiv (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 72).  För denna studie har jag valt att 

komplettera textanalysen med flertalet diskursteoretiska begrepp som jag kommer att beskriva 

i detalj senare i detta kapitel.   

Faircloughs analysmodell bygger på premissen att diskurser bidrar till att konstruera sociala 

relationer, sociala identiteter och kunskaps- och betydelsesystem.  

Vid användning av en kritisk diskursanalys i enlighet med Faircloughs modell ligger fokus på 

två dimensioner.  Den ena dimensionen är den “kommunikativa händelsen” vilket innefattar 

språkbruket i en given situation, till exempel en tidningsartikel, politiskt tal, en intervju eller 

en videoproduktion. Den andra dimensionen benämner Fairclough som “diskursordning” 

vilket är “summan” av de diskurstyper som förekommer inom en social institution eller 

domän (Fairclough 1995, 66). Inom diskursordningar ryms flera diskursiva praktiker genom 

vilka skrift och tal skapas och tolkas (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 73).  

 

Utöver detta delar Faircloughs modell också in kommunikativa händelser i tre dimensioner 

som ska studeras vid analys av diskurser.  Den första dimensionen är text, där forskaren 

genomför en textanalys för att studera textens egenskaper och uppbyggnad. Den andra 

dimensionen är diskursiv praktik, där man studerar hur texten har producerats och hur den 

konsumeras. Det är även i detta steg av analysen forskaren kan urskilja vilka diskurser som 
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framhävs i den kommunikativa händelsen. Den tredje och sista dimensionen är den sociala 

praktiken, det är i detta steg forskaren undersöker hur diskurserna i den kommunikativa 

händelsen påverkar samhället i ett större perspektiv. I detta steg kan forskaren även placera in 

texten i en diskursordning och reflektera över om den diskursiva praktiken reproducerar eller 

förändrar diskursordningen och vilka konsekvenser detta får för den sociala praktiken 

(samhället) (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 74–75). Detta tredimensionella 

förhållningssätt har en stor betydelse för analysen då den diskursiva praktiken ”medierar” 

relationen mellan den sociala praktiken och texter. Hur en text produceras och konsumeras 

påverkas även av textens lingvistiska karaktär (Fairclough 1995, 60).       

Fairclough menar att alla tre dimensioner (text, diskursiv praktik, social praktik) ska 

analyseras separat, något jag har gjort i min analys. Detta sker genom att djup-läsa artiklarna 

var för sig där jag med hjälp av nedan beskrivna begrepp kan utläsa materialets egenskaper 

(språkbruk och metaforer) för att sedan identifiera diskurser och diskursordningar. Vid 

presentation av mina resultat kommer jag att redogöra för det språkbruk som återfinns i 

Dagens Nyheters rapportering samt redogöra för de diskurser och diskursordningar jag anser 

vara mest framträdande i rapporteringen från de olika mötena.         

 

Det finns dock en del saker som kan anses problematiska med Faircloughs analysmodell. 

Winther Jørgensen och Phillips anmärker till exempel på att det råder otydligheter kring var 

gränsen mellan analysen av den diskursiva praktiken och analysen av den sociala praktiken 

går när modellen ska appliceras (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 93). Själv anser också 

Fairclough att sociala teorier behöver agera komplement till textanalysen men att det är svårt 

att specificera vilka sociala teorier som bör appliceras och i till vilken grad detta behöver 

göras för att utläsa ett resultat (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 90–91). Denna kritik 

visar på de begränsningar som Faircloughs modell innefattar men trots detta bedömer jag den 

som användbar för mitt syfte. Textanalysen kan visa vilka aspekter av FN-förhandlingarna 

och klimatförändringarna som tidningarna väljer att lyfta fram och den diskursiva delen av 

analysen kan visa hur de själva positionerar sig i förhållande till klimatförändringarna.  

 

3.2.2 Definitioner av begrepp 

I min analys kommer jag att utgå ifrån sex olika begrepp. Det första begreppet är 

Intertextualitet. Kommunikativa händelser är inte isolerade fenomen utan bygger alltid på 

tidigare händelser, det finns ingen “egen början” (Fairclough 1992, 117). Detta är 
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intertextualitet. Texter kan ses som delar av intertextuella kedjor där varje text använder 

element från andra texter som redan existerar. Ett annat exempel på intertextualitet är 

metaforer där berättaren gör en intertextuell referens till andra texter, händelser eller 

företeelser för att läsaren ska förstå budskapet. Klimatrapportering påverkas intertextuellt då 

journalister utgår från vad som tidigare har skrivits om ett ämne när de producerar en nyhet.  

 

Det andra begreppet är Interdiskursivitet. Artikuleringen av diskurser mellan och inom olika 

diskursordningar tar ständigt nya former och vilket gör att gränserna inom och mellan dessa 

skiftar. Detta är kreativa diskursiva praktiker som bidrar till diskursen ändras och till 

sociokulturella förändringar i samhället. Social kamp och konflikt spelar en avgörande roll för 

vilket utrymme och genomslag en diskurs får. Interdiskursivitet är att betrakta som en form av 

intertextualitet (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 77–78). Interdiskurstivitet präglar 

rapporteringen av miljöfrågor då reportrar behöver förhålla sig till flera olika aktörer och 

perspektiv när de bevakar ämnet, inte minst den egna publiken som har olika förkunskaper.  

 

Det tredje begreppet är Transitivitet. Begreppet syftar på hur händelser förbinds (eller inte 

förbinds) mellan subjekt och objekt i en mening och används för kartlägga hur olika sätt att 

framställa aktörer i meningar/texter kan leda till ideologiska konsekvenser (Winter Jørgensen 

och Phillips 2000, 87). Syftet är också att undersöka hur aktörers relationer beskrivs i texten 

och ifall någon av aktörerna är extra gynnade av hur händelseförloppet beskrivs i meningen 

(Fairclough 1992, 235–236). Vid transitiva analyser av meningsuppbyggnader fokuserar 

forskaren bland annat på hur agent och mottagare i en mening porträtteras, agenten i en 

mening är den som utför en handling och mottagaren den som påverkas av handlingen. 

Beroende på meningens uppbyggnad kan läsaren få olika bilder av ett händelseförlopp och 

aktörernas roller i det. Om meningen till exempel är aktiv kan den ge en tydlig beskrivning av 

det inträffade, ett exempel är ”Polisen sköt 100 demonstranter.”, meningen är strukturerad på 

ett sätt som gör att det inte råder något tvivel av vad som har inträffat, agenten är polisen som 

aktivt besköt mottagaren dvs. demonstranterna.  Om meningen istället har en passiv form där 

agenten inte nämns kan det beskrivna händelseförloppet istället framstå som naturligt. Om 

ovan nämnda exempel istället beskrevs med meningen ”100 demonstranter dog.” förändras 

innebörden markant. Meningen är passiv, agenten (polisen) är frånvarande och det framstår i 

texten som att denne inte har någon koppling till eller bär något ansvar för det inträffade.  

(Fairclough 1992, 180–182). Det är inte alltid man kan avgöra vilken roll en aktör spelar i den 

större berättelsen genom att enbart granska agent och mottagare i en mening.  Dock kan denna 
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typ av transitiva analyser av meningar vara ett bra verktyg för att undersöka hur ämnen som 

orsakssamband, ansvar och makt presenteras i en text. Forskaren kan studera ifall det är en 

explicit beskrivning av en process eller om vissa delar uteblir i en vagare beskrivning till 

förmån för en större ideologi (Fairclough 1992, 181). Analyser av transitivitet kan också 

tillämpas på verb i en mening för att undersöka huruvida valet av verb konnoterar ideologiska 

idéer föreställningar. I min analys ligger fokus dock på analyser av de aktörer som återfinns i 

meningar i artiklarna, dvs. de förhandlande parterna. Detta för att svara på frågeställningen 

om hur dessa beskrivs i DN:s rapportering.  

 

Det fjärde begreppet är Modalitet. Begreppet betyder “sätt” och analyser av begreppet 

fokuserar på vilken grad av instämmande (affinitet) som talaren visar för ett påstående. Olika 

former av modalitet förekommer inom olika diskurser (Fairclough 1992, 160). Valet av 

modalitet får effekter på diskursens konstruktion av betydelse- och kunskapssystem samt 

sociala relationer.  En typ av modalitet är sanning där talaren/textförfattaren instämmer fullt 

med ett påstående. Genom ett sådant ställningstagande beskriver specifik kunskap som 

oomtvistlig, detta trots att nyanserade ord som “kanske” eller “möjligtvis” kan användas för 

att beskriva samma kunskap. En annan form av modalitet är intonation där skribenten/talaren 

använder känslosamt språkbruk och pauser för att skapa en personlig koppling eller distansera 

sig från påståendet (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 87–88).  

 

Det femte begreppet är Ideologi. Enligt Fairclough är ideologi betydelsekonstruktioner som är 

bidragande till att skapa dominansrelationer samt att dessa reproduceras eller förändras 

(Fairclough 1992, 87). Ideologi är inbäddad i den diskursiva praktiken och förekommer i 

människors vardagliga ”betydelseproduktionsprocesser”.  Fairclough menar dock inte att 

individer är passiva ideologiska subjekt och ideologi är inte heller en ”allomfattande storhet”. 

I vilken utsträckning en diskurs är ideologisk varierar men enligt Fairclough är en diskurs att 

betrakta som ideologisk om den bidrar till upprätthållandet eller förändringen av 

maktrelationer (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 79–80).  Ideologi är ett relevant begrepp 

att använda vid analys av tidningarnas rapportering från klimatmötena då klimatpolitik är en 

ideologisk intressekonflikt där olika parter förespråkar olika lösningar och media försöker 

hålla sig opartiska när de återger dessa.   

 

Det sjätte och sista begreppet är Hegemoni. Människor i ett samhälle kan positioneras i olika 

ideologier och ideologier också konkurrerar med varandra. Inom ramen för dessa 
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konkurrerande ideologier finns utrymme att göra motstånd mot dominerande uppfattningar. 

Hegemoni kan därför beskrivas som en förhandlingsprocess genom vilken människor skapar 

olika grader av ”betydelsekonsensus”.  Det är via denna förhandlingsprocess vissa ideologier 

får större legitimitet och andra lägre. Dock skiftar hegemoni konstant och är därmed aldrig 

fullbordad (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 80–81). Hegemoni är ett användbart begrepp 

då det möjliggör analyser av diskursiv praktik som en del av större sociala praktiker och 

maktrelationer. Detta är relevant att inkludera i min analys då nyhetsmedia måste förhålla sig 

till publiken och det som är ”betydelsekonsensus” i samhället samtidigt som medier måste 

förhålla sig objektiva i rapporteringen.   

       

3.2.3 Reliabilitet och validitet  

Det finns även en del saker att ta i beaktande vid analys då jag har valt en kvalitativ metod. 

Enligt Hartman karaktäriseras kvalitativa undersökningar av att man försöker få förståelse för 

“livsvärlden” för en individ eller grupp”, vilket inte kan ge ett mätbart resultat till skillnad 

från kvantitativa metoder. Detta gör att forskarens tolkning av materialet har en central roll 

när materialet ska analyseras (Hartman 2004, 76, 272). Då kvalitativa metoder inte leder till 

generaliserbara resultat utan används i syfte att forskaren ska kunna skaffa sig en uppfattning 

om en grupp eller individs situation eller åsikter kan dennes subjektivitet ses som ett hot mot 

metodens reliabilitet. Detta är viktigt att ha i åtanke vid tillämpning av en kritisk 

diskursanalys då Fairclough menar att forskaren bör utgå från discipliner som behandlar den 

sociala praktik man är intresserad av när man formulerar sina forskningsfrågor (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 83). Enligt Winther Jørgensen och Phillips så är syftet med en 

diskursanalys inte att studera hur verkligheten egentligen ser ut eller vad människor verkligen 

menar när de säger olika saker, utan målet är att undersöka och belysa hur vissa utsagor 

framställs som mer sanna än andra (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 28–29).  Dock kan 

forskaren inte utgå ifrån att denne själv är fri från påverkan av den egna kulturen och därmed 

även delaktig i att konstruerar de diskurser som är föremål för studien. På grund av detta 

behöver forskaren försöka att ställa sig främmande inför materialet man vill undersöka i 

största möjliga utsträckning. Om metoden tillämpas sakligt kan kritisk diskursanalys bli ett 

verktyg för att undersöka diskurser men detta förutsätter ett öppet tillvägagångssätt. Det är 

genom att tydligt redogöra för min egen förförståelse och genom att vara öppen och tydlig i 

processens alla steg som studiens subjektivitet trots allt inte behöver påverka resultatets 

reliabilitet. Jag anser att kraven på reliabilitet i min studie uppnås genom en sådan transparens 
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där jag aktivt informerar läsaren om min förförståelse och reflekterar över min egen roll när 

jag analyserar materialet. Genom denna transparens kan jag också stärka studiens validitet, då 

det blir ett sätt att garantera läsarna att studien faktiskt undersöker det den ämnar undersöka.  

 

Min förförståelse för denna studie och för materialet i form av Dagens Nyheters artiklar 

påverkas av att jag själv är utbildad journalist. Jag har sedan 2015 varit yrkesverksam 

journalist och arbetat som reporter på flera svenska lokaltidningar och på Sveriges Radio P4 

Västerbotten, detta innebär att jag är väl insatt i hur nyhetsproduktion går till och har 

kännedom om vilket språkbruk och berättande som lämpar sig för nyheter. Vid analys 

kommer jag dock att försöka frångå denna roll i syfte att undvika att tänka att visst språk och 

berättande är normalt för nyhetsgenren. Jag har dock ingen erfarenhet av att rapportera från 

FN:s klimatmöten då jag mestadels jobbat med lokalnyheter och på grund av detta har jag 

ingen särskild relation till klimatmötena annat än att jag hört om förhandlingarna på 

nyheterna. 
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som har framkommit i studien och en analys av dessa.  

Jag har tillämpat Faircloughs metod på varje enskild artikel men presenterar ett 

sammanfattande resultat. 

 

4.1 Beskrivningar av problemet  

Hur problemet med klimatförändringarna beskrivs i rapporteringen präglas starkt av de 

journalistiska normerna om personifiering och tilltro till auktoriteter. När reportrarna ska 

beskriva konsekvenserna av klimatförändringarna använder de, i enlighet med Boykoffs 

teorier, den journalistiska normen personifiering och låter röster från utvecklingsländer 

representera både deras nationer och konsekvenserna av den globala uppvärmningen. 

Användandet av normen förekommer i rapporteringen från alla möten men är mest 

närvarande i artiklarna från COP 15 i Köpenhamn, till exempel i artikeln Tio miljoner namn 

för ett rättvist klimatavtal: 

  

”Organisationen tck tck tck har samlat in tio miljoner namn som kräver ett rättvist, 

ambitiöst och bindande avtal från klimatmötet i Köpenhamn. Leah Wickman lämnade 

över listorna till mötets ordförande Connie Hedegaard och Yvo de Boer, 

generalsekreterare för FN:s klimatkonvention. -Jag kommer från ett land som kommer 

att försvinna i havet om det här mötet misslyckas, sade Leah Wickman. När hon 

avslutade sitt korta tal med orden Ni måste lyssna på alla dessa människor bröts hennes 

röst och hon föll i gråt.” (Rothenborg 2009). 

  

Wickman blir här en personifiering av små önationer som redan har problem men även en 

personifiering av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Den globala uppvärmningen 

är ett komplext problem som kan vara svårt för läsare att förstå men genom att lyfta fram 

Wickman och att hon faller i gråt under sitt tal skapas en mänsklig koppling till mötet. Det 

blir ett sätt för journalisten att dramatisera mötet och samtidigt visa på situationens allvar. 

Samtidigt bidrar denna personifiering till en diskurs om att klimatförändringarna inte är rika 

västländers problem. I många av artiklarna beskrivs klimatförändringarna som ett fenomen 

som kan få konsekvenser på lång sikt och att det snarare är små och fattiga länder som 
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kommer att drabbas av dem. I artikeln Lilla Tuvalu slåss för överlevnad beskrivs 

konsekvenserna: 

  

”På alla klimatförhandlingar pekas Tuvalu ut som ett av de länder som får lida mest när 

havsytan stiger. Landet hotas mer eller mindre av utplåning. Så mycket mer än ett 

diffust medlidande brukar det inte bli.” (Karlsson 2009). 

  

Klimatförändringarna presenteras här som att de kommer att leda till Tuvalus undergång på 

grund av höjda havsnivåer men att den naturliga reaktionen från andra länder, framförallt I-

länder, som inte är i samma situation är svag. Beskrivningar av liknande konsekvenser som 

rör rika länder i västvärlden i princip helt frånvarande. Detta formar en bild av att problemen 

inte finns i, eller inte kommer att påverka länder som Sverige avsevärt utan konsekvenserna 

kommer främst att märkas i andra delar av världen. Gemensamt för flera av artiklarna, oavsett 

möte, är också att klimatförändringarna beskrivs som ett problem som kommer att inträffa i 

framtiden och inte i realtid. I artikeln Miljoner liv hotas av utsläpp. Kyotomötet. Tänkbara 

resultat utreds i WHO-rapport skrivs till exempel:    

  

”Förhandlingarna under den pågående klimatkonferensen i japanska Kyoto handlar inte 

enbart om långsamma förändringar av jordens klimat. De gäller också liv eller död för 

cirka 8 miljoner människor i världens tungt förorenade städer.” (Svensson 1997). 

  

Att klimatförändringarna är långsamma beskrivs som fakta, det är en modalitet där reportern 

instämmer i påståendet. Trots att texten varnar för att det är en fråga om liv eller död så 

indikerar ordet ”långsamt” att förändringarna är ett problem som ska lösas i framtiden och 

formar därmed en bild av att det presenterade scenariot är avlägset. Dock har denna diskurs 

förändrats något i artiklarna från Parismötet där situationen beskrivs som mer påtaglig jämfört 

med rapporteringen från de andra mötena. Situationen som beskrivs är att politikerna har ont 

om tid på sig att hitta en lösning på problemet med klimatförändringarna och att Paris kanske 

är deras sista chans att kunna sluta ett avtal som ger effekt innan det är för sent. Samtidigt 

beskrivs mötet som en vändpunkt för klimatfrågan och att världen nu har rätt förutsättningar 

för att kunna agera, bland annat i artikeln Nu finns viljan att få fram ett klimatavtal: 

  

”Flera av dem kallar det historiska mötet COP21 för en vändpunkt för klimatet, och det 

finns all anledning att vara hoppfull. Aldrig tidigare har världen varit så väl informerad om 
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problemet. Klimatpanelen IPCC:s rapport från förra året visar så tydligt det går att våra 

utsläpp av växthusgaser leder till högre medeltemperaturer, stigande havsnivåer, torka, 

översvämningar, extremt väder, smältande glaciärer och försurade oceaner”… Mötet i 

Paris kan vara det viktigaste klimatmötet någonsin. Vår generation är den första som ser 

effekterna av klimatförändringarna, och den sista som kan göra något åt dem, som USA:s 

president Barack Obama sa i sitt tal” (Gunther 2015). 

  

Textförfattaren benämner här klimatmötet som en historisk händelse och konstaterar att det 

finns hopp för framtiden då världen nu vet vad klimatförändringarna innebär, till skillnad från 

tidigare. Detta formar en positivare ton i diskursen för Parisartiklarna och läsarna får en bild 

av att situationen är akut men att världens ledare har den under kontroll. 

 

För att förklara vad klimatförändringarna är för läsarna praktiserar Dagens Nyheters 

journalister den journalistiska normen om tilltro till auktoriteter och låter experter eller 

forskning gestalta fenomenet och dess konsekvenser. När detta sker används ofta 

beskrivningar som får förhållandena att framstå som givna och språkbruket i artiklarna 

indikerar säkerhet och validitet.  Detta sker ofta i samband med intertextuella referenser till 

forskning om klimatförändringarna eller kopplingar till FN-konferensen i Rio 1992. Exempel 

på detta kan ses i artikeln Miljoner liv hotas av utsläpp. Kyotomötet. Tänkbara resultat utreds 

i WHO-rapport där reportern refererar till en forskningsrapport från WHO om eventuella 

resultat av Kyotomötet 1997:  

 

” I det ena fallet följer de rika industriländerna EU:s förslag. De skär ner sin förbrukning 

av fossila bränslen genom att spara energi och införa miljövänligare energikällor. Deras 

utsläpp av koldioxid minskar med 15 procent till år 2010 från 1990 års nivå. Samtidigt 

hejdar utvecklingsländerna sina ökande utsläpp så att de år 2010 är 10 procent lägre än 

vad de hade varit om dagens trender hade fått fortsätta. I det andra fallet bryter 

förhandlingarna samman. Varken de rika eller de fattiga staterna gör något särskilt åt 

utsläppen; dagens utveckling med ökande förbränning av kol, olja, bensin och naturgas 

världen över rullar vidare. Skillnaden är cirka 8 miljoner dödsfall under perioden 2000 

till 2020 på grund av bilavgaser och andra luftföroreningar i världens städer ” (Svensson 

1997). 
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I ovanstående exempel indikerar ordet ”fall” att minst ett av de två scenarion som presenteras 

oundvikligen kommer att realiseras. Reportern hade kunnat skriva ”kan komma att” istället 

för att markera att det handlar om ett potentiellt framtidsscenario men som stycket är 

uppbyggt instämmer textförfattaren fullständigt i WHO:s forskningsrapport. Ordet 

”skillnaden” är också ett definitivt ord som indikerar att konsekvenserna som beskrivs i det 

andra scenariot utan tvekan kommer att inträffa om förhandlingarna inte resulterar i en 

överenskommelse. 

Denna norm praktiseras också i artiklarna från Köpenhamn och Paris och i rapporteringen 

från alla tre möten formas en diskurs som får klimatförändringarna att framstå som reella och 

oomtvistliga ur ett vetenskapligt perspektiv.   

 

I princip alla artiklar, oavsett möte, beskriver även klimatförändringarna som ett globalt 

problem som har orsakats av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Problemet beskrivs 

som komplext och reportrar konstaterar i flera artiklar att utsläpp i en del av världen kan leda 

till konsekvenser i andra delar av den. Klimatförändringarna beskrivs även som ett problem 

som engagerar människor i hela världen och att politikerna som ska förhandla behöver leva 

upp på kraven från sina länders medborgare. Detta sker ofta genom gestaltningar av 

demonstranter som förklarar att klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser 

om inte världsledarna sluter ett avtal eller om de sluter ett avtal som är för dåligt. I artikeln 

”ABB Klassas som miljösabotör” förmedlar reportern till exempel demonstranters protester 

under Kyotomötet.    

  

”Asea Brown Boveri (ABB) är en av världens tolv värsta sabotörer av de globala 

klimatförhandlingar som pågår i Kyoto, Japan. Det hävdar samfällt de 

miljöorganisationer som finns på plats. De har röstat fram en lista över de företag och 

organisationer som enligt deras mening hotar jordens klimat allra mest. Listan 

presenteras i dag, torsdag, inför världspressen i Kyoto”. (Svensson 1997). 

  

Ordvalet att ABB är ”miljösabotörer” indikerar att företaget aktivt jobbar för att förstöra 

klimatet snarare än att dess klimatpåverkan är en konsekvens av företagets produktion. 

Miljöorganisationerna som demonstrerar blir en personifiering av klimatet eller 

klimatmotstånd där miljörörelsen får representera människor som vill att politikerna ska värna 

planeten. Påståendet att ABB är sabotörer ges även tyngd då det inte bara är en utan flera 

miljöorganisationer som arbetat fram listan. Samtidigt tar reportern avstånd från 
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demonstrationerna genom att skriva ”Klassas som” i rubriken i syfte att förtydliga att detta är 

demonstranternas åsikt och inte DN: s. I enlighet med den journalistiska normen om balans 

låter reportern även ABB kommentera anklagelsen och får svaret att de inte ser sig själva som 

miljösabotörer. I artiklarna från Köpenhamn har dock tonläget i rapporteringen förändrats och 

reportrarna pekar i högre grad själva ut klimatförstörare som i ingressen till artikeln 

Miljöbovar sponsrar klimatmöte: 

  

”FN:s klimatkonferens i Köpenhamn medfinansieras av en rad utsläppsvärstingar. SAS, 

Volvo, Mercedes och BMW är några av konferensens huvudsponsorer med avtal värda 

runt 110 miljoner kronor. Samtidigt har dessa företag ett tungt ansvar för klimathotet.” 

(Rognerud 2009). 

  

Genom att titulera företagen med orden ”miljöbovar” och ”utsläppsvärstingar” berättar 

reportern nyheten med en modalitet där denne instämmer i påståendet, det är inte någon 

annans åsikt som refereras utan när företag som Volvo och SAS pekas ut som miljöbovar 

presenteras det som fakta. Detta förstärks senare i artikeln där det redogörs för respektive 

företags påverkan på klimatet. Modaliteten där journalisten aktivt instämmer återkommer 

också i flera av artiklarna från Parismötet och det verkar som att DN har blivit mer bekväma 

med att titulera organisationer med stor klimatpåverkan med negativa epitet.  

 

4.2 De förhandlande parterna 

Gemensamt för alla möten är att det återkommer tydliga aktör-par i texterna i form av USA 

och EU samt I-länder och U-länder. Dessa är de huvudsakliga förhandlande parterna och de 

beskrivs oftast endast som de egna länderna istället för att skriva ut namnet på förhandlarna. 

Detta gör att länderna framstår som tydliga autonoma aktörer med egna intressen snarare än 

länder där medborgarna har olika åsikter.  Rapporteringen, oavsett möte, innefattar en 

ansvarsdiskurs där reportrarna beskriver hur de olika parterna tar eller inte tar ansvar för sin 

klimatpåverkan. Parternas ansvarstagande beskrivs som en viktig faktor som påverkar 

relationerna mellan länderna. Hur denna diskursiva praktik ser ut varierar dock något mellan 

de olika mötena. 

I rapporteringen från Kyotomötet 1997 identifieras USA och EU som två huvudparter i 

förhandlingarna vars inställningar är avgörande för att ett avtal ska kunna slutas. Den 

diskursiva praktiken om ansvar under Kyoto-förhandlingarna beskriver USA som oansvarigt 
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och som en ovillig aktör som står i vägen för vad som behöver göras medan EU lägger 

konstruktiva förslag om utsläppsminskningar. Exempel på detta kan ses i artikeln EU och 

USA oeniga om klimatmål. Världens största förorenare vill inte:  

 

”EU vill att i-länderna ska minska sina koldioxidutsläpp med 15 procent mellan 1990 

och 2010. I det förslaget ligger att EU ska kunna tillåta några länder inom unionen, 

bland annat Sverige, att öka sina utsläpp om andra minskar desto mer. Själv vill USA 

inte utlova några utsläppsminskningar fram till 2010, trots att landet har världens högsta 

utsläpp räknat per person. USA har fått hård kritik för sin ovilja att dra ner på sina 

utsläpp” (Karlsson 1997).  

 

Redan i rubriken pekas USA indirekt ut som världens största förorenare. Meningen bygger på 

publikens förförståelse och blir en intertextuell referens till att FN konstaterat att I-länderna 

och framförallt USA står för de största utsläppen. Detta tydliggörs senare i artikeln när 

reportern konstaterar att USA har högst utsläpp räknat per person. Detta konstaterande i 

samspel med ordet ”trots” antyder att USA borde ta ett större ansvar att minska sina utsläpp 

och ordvalet blir en modalitet där reportern instämmer med andra länders krav. I exemplet 

ovan indikerar även orden ”vill” och ”ovilja” att det som står i vägen för ett avtal inte är 

ländernas olika förutsättningar eller några andra faktorer utan endast USA:s ovilja att vidta 

åtgärder. USA:s agerande beskrivs också som att landet avviker från ett av FN redan etablerat 

status quo om att alla länder ska minska sina utsläpp. I kontrast till detta framstår EU som en 

progressiv organisation som är medveten om sitt eget ansvar och vill göra något åt det. Detta 

kan ses som en form av skuldbeläggande där reportern tar ställning för FN:s redan etablerade 

linje och underförstått menar att USA är oansvarigt som bryter mot den. 

Artiklarna från Kyotomötet använder också ofta krigsmetaforer för att beskriva relationen 

mellan de olika parterna. Exempel på detta kan ses i artikeln I-länder köper sig fria: 

  

” Ingen ifrågasätter biståndsprojekt med målen att sprida miljövänlig teknik och hejda 

miljöfarliga utsläpp i fattiga länder. Nej, den stundande striden i Kyoto gäller frågan om 

givarlandet ska få tillgodoräkna sig utsläppsminskningen i det fattiga landet eller ej” 

(Svensson 1997). 
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Reportern hade kunnat använda sig av ord som samtal eller förhandlingar när denne beskriver 

mötet men skriver istället ”den stundande striden…”, vilket är en krigsmetafor som för 

tankarna till krig. Det starka ordvalet är ett sätt för journalisten att dramatisera mötet och att 

förenkla situationen då ordet strid indikerar att det finns tydliga sidor i en konflikt, i detta fall 

rika givar-länder som strider mot fattiga länder, vilket är en förenklad beskrivning av 

förhandlingarna då alla länder har olika agendor och intressen och inte nödvändigtvis är 

enade.  

 

I artiklarna från Köpenhamnsmötet 2009 återkommer diskursen om ansvar men här är de 

underliggande kraven på att USA ska minska sina utsläpp i princip frånvarande. Istället ligger 

fokus på relationen mellan I-länder och U-länder. Detta kan bero på att den sociala kontext 

som artiklarna skrevs i hade förändrats sedan Kyoto, USA drog sig ur avtalet 2001 då det inte 

ansågs ekonomiskt fördelaktigt och Köpenhamnsmötet blev ett vägskäl där förhandlingarna 

kom att kretsa kring ifall Kyotoprotokollet skulle förnyas eller om ett nytt avtal skulle slutas 

istället.  

Till skillnad från Kyotoartiklarna beskrivs inte relationerna mellan U-och I-länder som en 

strid utan istället beskrivs ländernas positioner som motsättningar som står i vägen för ett 

avtal. Även om negativt laddade ord som ”dödläge” och ”kaotiska” används för att gestalta ett 

möte där ingen kommer överens har konflikten tonats ner jämfört med Kyoto. I artikeln De 

fattiga staterna vet vad de har - men inte vad de får beskrivs förhandlingarna mellan U-länder 

och I-länder:  

  

”Men många menar samtidigt att man nu i första hand måste försöka hitta lösningar på 

en mängd olika sakfrågor där utsläppsminskningarna är en och finansiering en annan, 

och inte prata om utformningen av avtal. Lumumba Stanislaus Di-Apings 

argumentering retar upp i-ländernas förhandlare. De ser sudanesens inlägg som en, för 

dem, helt förkastlig taktik om man vill nå resultat i förhandlingarna” (Karlsson 2009). 

 

I ovanstående utdrag antyder ordvalet ”reta upp” att det finns intressemotsättningar mellan 

länderna men att dessa inte är lika allvarliga som vid Kyotomötet. Att I-länderna ”retas upp” 

indikerar snarare att de är irriterade på U-länderna än att det är en part de måste ta på allvar 

och bestrida. Detta skapar en ideologisk bild av att I-länderna har en starkare 
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förhandlingsposition gentemot U-länderna och inte bryr sig speciellt mycket om deras 

argument, U-länderna blir snarare ett irritationsmoment som behöver överkommas. 

 

EU framställs även denna gång som en ansvarstagande organisation men denna gång tar man 

ansvar genom att vara ett föredöme och ge ekonomiska bidrag för att utvecklingsländerna ska 

klara sin klimatomställning och därmed förbättra relationen mellan fattiga och rika länder. 

Exempel på detta återfinns i artikeln EU lovar klimatmiljarder som beskriver unionens 

förberedelser på ett EU-toppmöte inför COP15.          

 

”Fler länder än väntat öppnade plånboken vid EU:s toppmöte. Totalt behövs 

motsvarande 5–7 miljarder euro om året åren 2010–2012 för att hjälpa fattiga länder att 

snabbt komma i gång med klimatomställningen. In i det sista under toppmötet pågick 

diskussioner om hur stor del av detta EU kan ställa upp med för att minska misstron 

mellan u-länderna och den rika världen i klimatförhandlingarna.”…”Att bidra till 

snabbstartspengarna var frivilligt i EU-kretsen, och Reinfeldt hade från början räknat 

med att de medlemsländer som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen inte skulle 

anse sig ha råd att medverka. Men till slut ställde alla 27 EU-länderna upp med pengar, 

även om det från några handlade om vad Reinfeldt beskrev som symboliska bidrag” 

(Björklund och Hedström 2009).  

 

Utdragen ovan beskriver EU:s självpåtagna uppdrag, unionen ska ge fattiga länder hjälp med 

sina klimatomställningar och därmed även skapa en bättre relation mellan I-länder och U-

länder. Ordval som ”hjälpa”, ”ställa upp” och ”öppna plånboken” har alla positiva 

konnotationer som bidrar till en bild av EU som en välgörande organisation. Det är ord och 

uttryck som indikerar att handlingen sker av välvilja utan krav på att få något i gengäld, något 

som i texten framstår som naturligt. Denna diskursiva praktik förstärks ytterligare av att 

reportern konstaterar att hjälpen är frivillig och att EU ger mer hjälp än vad unionens 

dåvarande ordförande Fredrik Reinfeldt hade förväntat sig då detta sker trots att flera 

medlemsländer haft ekonomiska problem efter finanskrisen 2008. Sammantaget bidrar det till 

en gestaltning av EU som en ansvarstagande aktör som verkar för en lösning trots interna 

problem. Den diskursiva förskjutningen av vad som anses vara ansvarstagande blir också 

tydligare genom konstateranden om att U-länders krav på I-länder om att de ska minska sina 

utsläpp inte är inom ramen för vad som är politiskt möjligt även om kraven kan anses rättvisa. 
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Det sker till exempel i artikeln Avståndet stort mellan de fattiga och de rika: 

 

”Hur ska till exempel kravet i fredagens förslag om att de utvecklade länderna ska sänka 

sina utsläpp med 25–40 procent mellan 1990 och 2020 kunna skrivas under av USA? 

För amerikanerna är det både oacceptabelt och näst intill praktiskt omöjligt med tanke 

på hur lite landet har gjort hittills. Det saknas sannerligen inte problem att lösa. Kanske 

kan man - för att hjälpa USA - förvandla amerikanska pengar för att bevara regnskog till 

utsläppsprocent. Dessutom måste man hitta nya metoder för hur Kina och andra stora 

utsläppare bland utvecklingsländerna ska lova att begränsa sina utsläpp på ett sätt som 

de utvecklade länderna kan godta” (Karlsson 2009).  

 

Texten återkopplar intertextuellt till andra artiklar om tidigare möten om att det har varit svårt 

för USA att skriva på klimatavtal och att landet drog sig ur åtaganden om att ratificera 

Kyotoprotokollet 2001. Den retoriska frågan om hur USA ska kunna skriva under på de krav 

som föreslagits av U-länderna fungerar även som en modalitet där reportern instämmer i att 

ett klimatavtal måste skrivas under av USA för att det ska klassas som givande, vilket 

förstärks av att denne ger förslag för att ”hjälpa” USA. Konstaterandet att nya metoder måste 

hittas för att I-länderna ska kunna förhandla med U-länder med stora utsläpp som Kina är en 

interdiskursiv referens till den marknadsdiskurs som präglar ramarna för samtalen, 

klimatanpassningen måste ske inom ramen för vad som är ekonomiskt möjligt och I-länderna 

vill inte förlora konkurrenskraft till Kina. I denna kontext beskrivs USA som att landet 

tillgodoser sina egna intressen men att detta är något självklart snarare än oansvarigt. Den 

diskursiva praktik som utgör diskursordningen för Köpenhamnsartiklarna skapar därmed en 

bild av att U-ländernas krav är förståeliga men långt ifrån en politiskt genomförbar realitet. 

Vad som klassas som ansvarstagande är att verka för en lösning som båda parter kan 

acceptera i den mån det är politiskt möjligt till skillnad från Kyotoartiklarna där ansvar var 

synonymt med vilja att minska egna växthusutsläpp. Dock får även U-länders kritik mot EU 

och andra I-länder plats i rapporteringen och nyanserar bilden av EU som den största 

ansvarstagande parten. I artikeln De fattiga staterna vet vad de har – men inte vad de får 

skriver reportern:  

 

”Speciellt EU vill inte gå med på att de, som de afrikanska länderna sa på måndagens 

presskonferens, vill döda Kyotoprotokollet. EU vill, hävdar unionen med miljöminister 
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Andreas Carlgren i täten, föra över allt väsentligt från Kyotoavtalet till ett nytt, 

heltäckande avtal som också USA kan tänkas acceptera. En förlängning av Kyotoavtalet 

utan USA:s medverkan är enligt EU inte meningsfullt. Men det finns också ett annat 

tungt vägande skäl för utvecklingsländerna att behålla Kyotoavtalet. I det läggs det 

största ansvaret för att få ned de framtida utsläppen på de utvecklade länderna. Det är 

också ett tungt skäl för EU att motsätta sig en förlängning av avtalet” (Karlsson 2009). 

 

I stycket framstår det som att EU vill agera ansvarsfullt och att unionen ser till vad som är 

politiskt möjligt och på grund av detta tar en taktisk förhandlingsposition för att kunna forma 

ett nytt avtal i syfte att få med USA. Dock sätts detta i kontrast till att EU har ett ”tungt” skäl 

att motsätta sig avtalet då det största ansvaret skulle falla på I-länderna, vilket underförstått 

skulle påverka unionens länder negativt. Detta får det att verka som att EU inte är beredd att 

ta ansvar utan istället ser till unionens egna intressen. Dock är denna beskrivning av unionen 

underordnad i diskursordningen för Köpenhamnsartiklarna och sammantaget förs en diskursiv 

praktik som får EU att framstå som en aktör som är medveten om förhandlingarnas 

begränsningar och vad som behöver göras för att mötet ska resultera i en överenskommelse. 

Detta förstärks även i artikeln USA lovar pengar till omställning i u-länderna som beskriver 

hur FN genom att se till vad som var politiskt genomförbart och genom taktiska samtal i 

enrum med I-respektive U-länder fick USA att lova att bidra U-länder ekonomiskt. 

 

Ansvarsdiskursen har förändrats ytterligare en gång i rapporteringen från Parismötet 2015. 

Denna gång framstår det som att det mer eller mindre råder konsensus bland världens ledare 

om att det är viktigt att samarbeta för ett avtal som kan accepteras av alla medlemsländer. Den 

nya situationen beskrivs till stor del som dåvarande president Barack Obamas förtjänst, till 

exempel i artikeln Spelet om klimatet: 

 

”USA Tidigare en bromskloss, hoppade av Kyotoprotokollet. Har under president 

Obama blivit en mer drivande kraft i klimatfrågan. Den amerikanska livsstilen ger dock 

mycket höga utsläpp per invånare” (Dagens Nyheter 2015). 

 

Ordvalet ”bromskloss” indikerar att landet tidigare vägrat att ta ansvar för sin klimatverkan 

tidigare och uttrycket ”drivande kraft” skapar nu en bild av att landet har gjort en 

helomvändning tack vare Obama som är en ansvarstagande president. Samtidigt konstateras 
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det att problemen kvarstår när reportern skriver att det finns en koppling mellan den 

amerikanska livsstilen och höga utsläpp, men då fokus i meningen är att USA har ändrat 

riktning framstår livsstilen som ett överkomligt hinder. Flera av världens ledare och länder 

beskrivs på ett liknande sätt som USA, de har insett allvaret och vill ta ett kollektivt ansvar för 

planetens överlevnad.  

Likt artiklarna från Köpenhamnsmötet används det inga krigsmetaforer för att beskriva 

relationen mellan de olika parterna, en skillnad är dock att ord med negativa konnotationer är 

få och istället används mer neutrala metaforer. Exempel på detta kan ses i artikeln Löftena 

pekar mot tre grader:          

  

”Arbetet med att lösa kvarstående knutar har fortsatt i natt”…” (Kihlberg och Rosén 

2015). 

  

Här används metaforen ”knut” för att beskriva att förhandlingarna går långsamt. Det är en 

metafor som pekar på att det går att hitta en lösning även om det tar tid, detta då en knut kan 

lösas upp även om den sitter hårt. Det går att komma överens förutsatt att viljan att samarbeta 

finns. I ovanstående utdrag finns inget subjekt som aktivt begår handlingar vilket signalerar 

att alla parter jobbar aktivt, vill komma överens och lösa knuten, till skillnad från i Kyoto och 

Köpenhamn där reportrarna beskriver hur enskilda parter som USA eller U-länderna aktivt får 

förhandlingarna att stanna. I majoriteten av artiklarna beskrivs även samtalen som 

”bilaterala” och att samtalspunkterna är ”knäckfrågor”. Nedan följer ett exempel ur artikeln 

Förhandling om nytt avtal går långsamt: 

 

”Den kanske svåraste knäckfrågan handlar om pengar. FN:s gröna klimatfond ska fyllas 

med 100 miljarder dollar per år från 2020. Fattiga länder vill ha utfästelser som de kan 

lita på. En annan fråga är i vilken grad avtalet ska vara rättsligt bindande. EU vill se ett 

så rättsligt bindande avtal som möjligt, men USA säger nej. Kompromissen kan bli en 

översyn av klimatplanerna vart femte år. En tredje olöst konflikt handlar om 

målsättningen att jordens medeltemperatur ska få öka med högst två grader. Vissa 

önationer och andra drabbade länder vill inte släppa 1,5-procentsmålet.” (Larsson 2015). 

 

Metaforen ”knäckfråga” antyder precis som knut att det är en svår förhandlingssituation men 

att en lösning inte är omöjlig utan kan nås genom samarbete och kompromisser. Det 
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förtydligas av att USA och EU kan komma att enas om en kompromiss om en översyn av 

klimatplanerna. Sammantaget skapar denna typ av metaforer och språk en bild av att 

förhandlingarna befinner sig i ett mycket svårt läge men att det inte är en omöjlig situation. 

Det finns hopp om ett avtal och därmed även hopp om att världen gemensamt kan stoppa 

klimatförändringarna. En förklaring till att förhandlingarna gestaltas med en positivare ton 

jämfört med tidigare möten kan vara att den sociala praktik som artiklarna skrevs i hade 

förändrats sedan Köpenhamn och Kyoto. Vid Parismötet fick länderna, till skillnad från 

tidigare sammanträden, utforma sina egna lösningar för att kunna klara miljöanpassningen, 

vilket skapade ett annorlunda förhandlingsläge.  

 

Samtidigt framställs situationen under Parismötet, likt Köpenhamnsmötet, som att politikerna 

måste ta ansvar för klimatet inom ramen för vad som är politiskt genomförbart och att de 

olika förutsättningarna skapar motsättningar mellan länderna. I en faktaruta tillhörande 

artikeln Forskare varnar för urvattnat och ovetenskapligt avtal beskrivs till exempel USA:s 

situation på följande sätt: 

 

”Amerikanerna vill inte bli bundna alltför hårt juridiskt av avtalet, eftersom president 

Obama då kan bli tvungen att få kongressens godkännande. Det är ett skäl till att USA 

motsatt sig att länder som skadas av klimatförändringar ska kunna ställa 

skadeståndskrav. Samtidigt har USA accepterat det ambitiösare 1,5-gradersmålet. USA 

ingår också i Koalitionen för höga ambitioner.” (Kihlberg och Rosén 2015). 

 

I ovanstående stycke är agenten, ”amerikanarna”, som inte vill att avtalet ska vara för lagligt 

bindande och Obama mottagare som påverkas av oviljan som skapar en svår politisk situation. 

Beskrivningen att det är amerikanarna, inte presidenten, som inte vill bli bundna av ett hårt 

juridiskt avtal ger ett intryck att Obama själv, till skillnad från amerikanarna, vill ha ett mer 

juridiskt bindande avtal men att han på grund av den politiska situationen i hemlandet inte kan 

acceptera vissa krav som till exempel krav på skadestånd. Samtidigt konstateras det att USA 

har accepterat målet att minimera den globala uppvärmningen till 1,5 grader och gått med i 

den Koalitionen för höga ambitioner, ett samarbete med över hundra länder för progressiva 

klimatpolitiska åtgärder. Detta får USA:s ställning i förhandlingarna att framstå som 

förklarliga, viljan att ta ansvar finns även om det kan vara svårt att uppnå ett avtal, en 

beskrivning som också stämmer på flera andra länder. Situationen liknar alltså tidigare möten 
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men rapporteringen från Parismötet formar, till skillnad från Kyoto-och Köpenhamnsmötet, 

en ansvarsdiskurs där ansvarstagande blir synonymt med vilja att förändra. 

4.3 Lösningar på problemet 

Vad gäller att presentera lösningar på klimathotet präglas DN:s rapportering av en 

marknadsdiskurs. Hur världens ledare ska hitta en lösning på problemet beskrivs 

genomgående som något som sker inom ramen för vad som är politiskt möjligt och att det 

måste göras med marknadsanpassade åtgärder. Fossila bränslen behöver till exempel kunna 

konkurreras bort för att kunna ersättas av miljövänliga alternativ och U-länder behöver få 

ekonomiskt stöd från I-länderna i syfte att ställa om till tillväxtekonomier som inte bygger på 

fossila bränslen. Ytterst få av artiklarna nämner andra metoder för att hantera problemet, till 

exempel att sluta använda fossila bränslen utan att hitta ett substitut. Exempel på denna 

marknadsdiskurs återfinns i artikeln Tio miljoner namn för ett rättvist klimatavtal från 

Köpenhamnsmötet 2009. 

 

”Den stora utmaningen är fortfarande finansieringen. Det talas om belopp på mellan 100 

och 400 miljarder dollar som den rika världen skulle behöva satsa i utvecklingsländerna. 

Detta för att de ska kunna utvecklas utan att spä på utsläppen” (Rothenborg 2009). 

 

Finansiering av U-länder beskrivs här som den självklara metoden för att skapa en hållbar 

utveckling så att U-ländernas klimatpåverkan sjunker, även om det också är en utmaning. 

Samtidigt indikerar frasen ”ska kunna utvecklas” som att utveckling är något oundvikligt, 

länderna kan inte stanna i sin utveckling och man måste istället på ekonomisk väg hitta ett 

hållbart sätt att göra detta på. Att diskursen förespråkar ekonomisk utveckling skulle kunna 

ses som ett uttryck för en marknadsliberal ideologi där Dagens Nyheter ger uttryck för en 

diskursiv praktik som i viss grad bidrar till att upprätthålla en maktrelation där 

marknadsförespråkare, däribland företag med hög miljöpåverkan, och de rika länderna inte 

behöver ändra samhällssystem och livsstilar.  Att lösningarna på klimatförändringarna 

beskrivs på detta sätt kan förklaras utifrån att beskrivningarna av klimatmötena skrivs i en 

kontext där ramkonventionen i Rio 1992 och idén om balans mellan miljöpåverkan och 

ekonomisk tillväxt är norm. Då förhandlingarna beskrivs på detta sätt stämmer de även 

överens med Bernsteins teori om liberal environmentalism, där liberaliseringar av handel och 

marknader och miljöskydd på internationell nivå ses som två förenliga dimensioner för att 
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skapa en hållbar ekonomisk tillväxt (Bernstein 2001, 4). En effekt av detta är att perspektiv 

som inte grundar sig på marknadslösningar inte kommer fram i rapporteringen. Detta skulle 

kunna tyda på en hegemoni där den dominerande idén är att det inte finns något alternativ till 

marknadsekonomier i ett modernt samhälle och att alla samhällets problem måste lösa inom 

ramarna för dessa. Marknadsdiskursen återfinns i stort sett i alla artiklar oavsett vilket möte de 

är skrivna i samband med, något som pekar på att det är en hegemonisk föreställning. 

Samtidigt existerar marknadsdiskursen parallellt med ansvarsdiskursen som säger att I-

länderna behöver ansvara för egna klimatanpassningar även om det kommer att innebära 

uppoffringar. Redan under Kyotomötet påvisar reportrarna detta via intertextuella kopplingar 

och referenser till klimatmötet i Rio 1992 där I-ländernas ansvar slogs fast. I artikeln I-länder 

köper sig fria konstaterar reportern att I-länder vill utnyttja idén om ett gemensamt 

genomförande av minskningar av växthusutsläpp. I-länderna vill bidra med finansiering av 

teknik som krävs för att fattiga länder ska kunna minska sina utsläpp istället för att sänka sina 

egna utsläpp på hemmaplan. Detta då det skulle vara dyrare för länder som bland annat 

Sverige att minska dem på ett nationellt plan. Dessa beskrivningar av förhandlingarna 

indikerar att det ekonomiska ramverket kan missbrukas och att länder och företag kan 

använda systemet för sina egna intressen. Underförstått är detta något negativt och DN:s 

diskursiva praktik i artiklarna antyder att lösningen på klimathotet är att världens länder och 

företag själva tar ansvar för att bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt där egna 

nedskärningar också kan förekomma. I artiklarna från Paris verkar det dock som att både 

företag och länder har ändrat inställning och att politiska krav på en hållbar omställning har 

gett effekt. Exempel på detta kan ses i artikeln Företagen ställer om för att överleva: 

”Från belastning till guldgruva. Näringslivets syn på klimatförändringar har sedan det 

misslyckade klimatmötet i Köpenhamn för sex år sedan gått från en ytterlighet till en 

annan. Nu riskerar företag som inte anpassar sig att snabbt slås ut, varnar 

finansmarknadsminister Per Bolund (MP).” (Larsson 2015).  

Ordet ”guldgruva” antyder att näringslivet kan tjäna stora pengar på att anpassa verksamheter 

till klimatförändringarna. Detta förstärks ytterligare av Per Bolund som i sin roll som minister 

hävdar att den nya verkligheten för företagen är att anpassa sig eller gå i konkurs. Samtidigt 

presenteras de spelregler som gäller för klimatanpassning, företagen måste själva anpassa sig 

och detta ska förhoppningsvis konkurrera bort företag vars verksamhet gör stor skada på 

miljön. Andra möjliga lösningar som att stater till exempel skulle förbjuda 
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näringslivsverksamheter som har för höga utsläpp nämns inte. Sammantaget bidrar 

marknadsdiskursen till en världsbild i likhet med den kompromiss som Bernstein konstaterat 

är vägen framåt under FN:s möten, omställningen till ett hållbarare klimat måste ske i 

symbios med marknaden och länder måste fortfarande tillåtas att ha en viss ekonomisk tillväxt 

trots den miljöpåverkan det innebär. 
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5. Slutdiskussion  

Denna studies syfte var att undersöka hur förhandlingarna om klimatåtgärder samt 

klimatförändringar beskrevs i Dagens Nyheter, i samband med tre av FN:s klimatmöten, dessa 

möten var Kyotomötet (1997), Köpenhamnsmötet (2009) och Parismötet (2015). För att 

enklare kunna undersöka detta användes frågeställningarna;  

1. Hur beskrivs problemet - klimatförändringarna - i rapporteringen? 

2. Vilka förhandlande parter återfinns i rapporteringen och hur beskrivs dessa? 

3. Vilka lösningar på problemet med klimatförändringarna beskrivs i rapporteringen? 

Resultaten visar att problemet med klimatförändringarna återkommande beskrivs som ett 

allvarligt problem som kan leda till en framtid med konsekvenser som översvämningar och 

torka. Problemet beskrivs också i rapporteringen från alla tre möten som ett globalt problem 

som engagerar människor över hela världen. Dock har den sammantagna bilden av hur pass 

akut situationen är förändrats en aning mellan de tre mötena. Diskurserna som återfinns i 

artiklarna från Kyotomötet ger en bild av att klimatförändringarna kommer att bli ett allvarligt 

problem i framtiden men att de inte hunnit bli det ännu. Artiklarna från Köpenhamnsmötet ger 

en bild av att världens ledare nu har mindre tid på sig att hitta en lösning men att det 

fortfarande inte är för sent. I artiklarna från Parismötet beskrivs situationen som mer akut och 

att världens ledare har ont om tid på sig att hindra klimatförändringarna innan det är för sent.   

Klimatförändringarna beskrivs också genomgående i rapporteringen från alla möten som ett 

problem som inte kommer att ge avsevärda konsekvenser i Sverige eller västvärlden, utan de 

länder som kommer drabbas är U-änder i andra delar av världen, till exempel ö-nationer i 

Stilla havet. I rapporteringen saknas således perspektiv om hur klimatförändringarna påverkar 

Sverige och västvärlden trotts att det inte är otroligt att klimatet i Europa också kommer att 

förändras om jordens temperatur stiger. Det saknas även perspektiv om att människor som 

upplever klimatförändringarna nu kan komma att behöva fly sina hem och söka sig till andra 

delar av världen, till exempel Europa. Den sammantagna bilden är att konsekvenserna av 

klimatförändringarna inte kommer att drabba Sverige förrän långt in i framtiden. 

Det går även att utläsa att diskurserna som återfinns i DN:s rapportering formar en bild av 

klimatförändringarna som ett reellt hot med faktabelagda konsekvenser. Den vetenskapliga 

äktheten förstärks ofta av rapporter och experter i form av forskare som förklarar problemet, 

även om förklaringarna tenderar att dramatiseras i rapporteringen. Detta skulle kunna tyda på 

att beskrivningarna i rapporteringen är hegemoniska och att det råder betydelsekonsensus i 



36 
 

samhället i stort om att problemet är äkta och därför bör tas på allvar. Dock förklaras sällan 

orsakssambanden som påverkar hur klimatförändringarna utvecklas speciellt ingående. Även 

om reportrarna konsekvent konstaterar att konsumtion och hög levnadsstandard i länder i 

västvärlden leder till högre utsläpp globalt uteblir fördjupande förklaringar om hur detta 

hänger ihop. Det konstateras att många människor som bor i I-länder har en livsstil som har 

negativ inverkan på klimatet, men det förekommer få perspektiv på vad man som privatperson 

kan göra för att ändra livsstilen. Problemet beskrivs som något som är för stort för att kunna 

förändras på individnivå och det krävs globala politiska åtaganden för att nå en betydelsefull 

lösning. Detta är en diskurs som är oförändrad i rapporteringen från de olika mötena vilket 

kan tyda på en hegemonisk världsbild där det är svårt för reportrarna att beskriva alternativ till 

hur livsstilen i länder som bland annat Sverige bör förändras för att inte ha en skadlig 

inverkan på klimatet. Dock kan detta också visa på begränsningar för tidningsmediet då 

klimatförändringarnas komplexa natur måste förenklas för att passa DN:s nyhetsmall.  

Vad gäller den andra frågeställningen om hur de förhandlande parterna beskrivs visar 

resultaten att det definieras tydliga parter i texterna i form av EU, USA, I-länder och U-länder 

som förhandlar med varandra. Dessa parter beskrivs till stor del utifrån deras inställningar 

gällande att ta ansvar för klimatet. I rapporteringen från alla tre möten är den diskursiva 

praktiken om vad som klassas som ansvarstagande för ett bättre klimat förankrad i FN:s 

ramkonvention från 1992 där det slogs fast att I-länder ska ta det största ansvaret för att 

minska utsläppen. Detta är inget som DN ifrågasätter men diskursen om ansvar skiljer sig 

dock mellan rapporteringen från de olika mötena. Att inte följa FN:s etablerade linje framstår 

som oansvarigt och själviskt i rapporteringen från Kyoto men i rapporteringen från 

Köpenhamn och Paris åsidosätts till viss del detta krav och i rapporteringen framstår det som 

viktigare att forma ett avtal som kan accepteras av alla parter, även om det innebär att länder 

med stora växthusutsläpp inte behöver åta sig lika stort ansvar som ramkonventionen 

egentligen uppger. Detta motiveras med att ett avtal som inte inkluderar länder med höga 

utsläppsnivåer som USA och Kina inte kommer att ge någon större effekt. Förhandlingsparter 

som inte vill acceptera dessa förhållanden, framförallt U-länder, beskrivs som att deras 

inställning är förståelig men att det ansvarsfulla vore att ändå acceptera ett avtal om godtas av 

alla parter istället för att ställa fler krav. I Parisartiklarna har diskursen återigen förändrats 

något och beskriver som att alla länder nu verkar för ansvarstagande till skillnad från förut, 

här beskrivs ansvar som en kombination av att ha höga ambitioner och följa FN:s mål 

samtidigt som länderna verkar inom ramen för vad som anses vara politiskt genomförbart. Att 
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diskursen förändrats sedan Kyoto beror troligen på sociala handlingar som inträffat utanför 

mötena, bland annat att USA drog sig ur Kyotoprotokollet 2001, vilket skapade ett nytt 

förhandlingsläge. Förhandlingarna beskrivs också genomgående som en situation där det är 

svårt för parterna att komma överens och enas om en lösning för att lösa globala 

klimatproblem. Resultaten visar att artiklarna från Kyotomötet beskrev mötet med fler 

krigsmetaforer som indikerar en att mötet skulle vara en strid eller konflikt mellan de olika 

som parterna kämpar för egna intressen. Artiklarna från mötena i Köpenhamn och Paris 

beskrev förhandlingsläget som låst men att alla förhandlingsparter hade rimliga skäl för sitt 

agerande. I dessa artiklar användes istället metaforer som indikerade att parterna försökte lösa 

ett gemensamt problem även om de inte kom överens. I rapporteringen från Parismötet 

beskrevs förhandlingarna också genomgående med en mer hoppfull ton i artiklarna och 

världens ledare beskrevs, till skillnad från tidigare möten, som att de hade insett allvaret och 

nu hade viljan att samarbeta. Detta tyder på en diskursiv förändring av beskrivningarna av 

förhandlingarna och att stämningen på plats och relationen mellan förhandlarna till stor del 

formar hur DN:s reportrar gestaltar samtalen. De förhandlande parternas relationer och 

attityder har förändrats mellan mötet i Kyoto och mötet i Paris, vilket speglas i rapporteringen 

och påverkar bilden av lyckade respektive misslyckade förhandlingar.         

Vad gäller den tredje frågeställningen om lösningar på problemet med klimatförändringarna 

visar resultatet att det återfinns en marknadsdiskurs i DN:s artiklar som säger att lösningar på 

klimatfrågan måste ske inom ramen för vad som är ekonomiskt möjligt. Målet beskrivs som 

att hållbar ekonomisk tillväxt ska kombineras med miljöskyddande åtgärder, vilket är i 

enlighet med den linje om hållbar utveckling som myntades av FN i ramkonventionen från 

1992. Marknadsdiskursen är dominerande i artiklar från alla tre möten vad gäller 

beskrivningar av lösningar på klimathotet. Den är också i princip oförändrad mellan 

rapporteringen från de tre mötena vilket tyder på en hegemonisk världsbild i artiklarna. 

Artiklarna i DN presenterar ingen alternativ väg framåt utan beskriver FN:s mål som en 

accepterad riktlinje för hur världen ska lyckas med en klimatanpassning. Detta trots att man 

också skulle kunnat ha lyft fram kritik mot denna utgångspunkt i rapporteringen, till exempel 

röster som förespråkar mindre tillväxt och en samhällsomställning där marknaden inte har en 

lika central roll. Att DN inte gör detta kan bero på att det är ett aktivt ideologiskt 

ställningstagande där tidningens medarbetare tycker att tillväxtekonomier är något positivt. 

Det kan dock också tyda på att det råder en betydelsekonsensus i samhället och att det helt 
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enkelt är för svårt att föreställa sig en alternativ samhällsordning där det råder andra 

förutsättningar för att hantera klimatförändringarna.     

Efter utförd analys anser jag personligen att DN har genomfört ett bra journalistiskt jobb i sin 

bevakning av klimatmötena som ger läsaren en inblick i problemen med klimatförändringarna 

och hur världens ledare vill lösa detta. Tyvärr påverkar normen om dramatiserande 

nyhetsberättande starkt presentationen och för läsare som ej är insatta i klimatförändringarna 

kan det vara svårt att förstå klimatfrågans komplexitet och hur allt hänger ihop. Jag anser även 

att det är synd att perspektiv som inte förespråkar andra lösningar ä ekonomiska är 

frånvarande då detta skulle kunnat visa på att klimatförändringarna kan hanteras på flera olika 

sätt, men denna frånvaro kan som sagt tyda på en betydelsekonsensus i samhället.     

Under tiden denna uppsats har skrivits har FN hållit det senaste klimatmötet COP24 i polska 

Katowice, ett uppslag för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur detta möte 

beskrevs och vilka diskurser som var dominerande i DN:s bevakning. Det hade även varit 

intressant att undersöka hur andra svenska medier har rapporterat om FN:s klimatmöten för att 

jämföra om de ger en bild av dessa som liknar den som återfinns i DN:s artiklar.   
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